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Reactie van Gemeentebelangen op de Programmabegroting 2011-2014 

 
Voorzitter, we spreken hierbij onze waardering uit voor het tot stand komen van deze 

begroting. Dank aan een ieder die hieraan heeft meegewerkt. 

 

Dalfsen is zo gezond als een vis. Dat kunnen we concluderen uit de nota reserves en 

voorzieningen die we hieraan voorafgaand behandeld hebben.  
 

Door de aankondiging van het rijk dat er minder geld naar de gemeentes toe komt is in het 

coalitieakkoord een richting gegeven aan een bezuinigingstaakstelling van 2,8 miljoen. 

Conform het raadsdocument kiezen we bewust voor fasering zodat jaarlijks een 

heroverweging gemaakt kan worden van het ingezette financiële beleid. 

Voorzitter, wij stellen daarom voor de bezuinigingsronde alleen voor het eerste jaar vast te 

stellen. Dat betekent in eerste instantie alleen het eerste jaar bezuinigen en het volgend jaar 

opnieuw te bekijken voor de langere termijn. (1) 

 

De WMO baart ons grote zorgen. Wij hebben u in het coalitieakkoord gevraagd te 

onderzoeken hoe de uitvoering van de WMO betaalbaar en het voorzieningenniveau 

toegankelijk kan blijven. We wachten de uitkomst van dat onderzoek, dat we in januari 2011 

hopen te ontvangen, in spanning af. 

 

Van de ambtelijke samenwerking met Staphorst en Zwartewaterland verwachten we veel. 

Vooral op het gebied van kostenbeheersing en het vergroten van de kwaliteit van de 

ambtelijke diensten. 

 

Programma 1 Bestuur 

In uw voorstel is het budget voor de Rekenkamer gehalveerd. Wij stellen voor hier nog meer 

op te bezuinigen en 2000 euro per jaar beschikbaar te stellen. Wat ons betreft komt er dan één 

onderzoek in de vier jaar. De raad stelt immers het budget vast voor de rekenkamer. (2) 

 

Wij stellen voor de bestuurskosten van 5500 euro niet te schrappen. Het is een relatief laag 

bedrag voor een goede manier om de mening van de burgers te kunnen horen. Bij de nota 

Kunst en cultuur en recentelijk bij de inspraak voor burgers n.a.v. de aangekondigde 

bezuinigingen heeft deze methode zijn nut en noodzaak bewezen. (3) 

 

De “avond der kampioenen” mag wat ons betreft geschrapt worden. Verenigingen geven zelf 

aan dat het erg veel inspanningen kost om e.e.a. met de sporters te organiseren. Teams of 

individuele sporters die geen kampioen worden doen ook hun best om een prestatie neer te 

zetten en “het in de bloemetjes zetten” van kampioenen wordt ook al door de verenigingen 

zelf gedaan. (4) 

 

We kunnen ons vinden in het beëindigen van het lidmaatschap van de Euregio en het halveren 

van de bijdrage aan de Jumelage Hörstel. 
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Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 

Bij de behandeling van de voorjaarsnota is ons toegezegd dat er een onderzoek naar de 

brandweer zou komen en dat dit bij de begrotingsbehandeling terug zou komen. Blijkbaar is 

dit (nog) niet gelukt, we wachten de resultaten af van het onderzoek dat nu gedaan zal 

worden. 

 

Duidelijk handhaven werpt zijn vruchten af. Het verheugt ons te mogen constateren dat het 

aantal excessen betreffende discogangers verminderd is.  

 

Programma 3 Beheer openbare ruimte 

In het coalitieakkoord hebben we aan het college gevraagd om met voorstellen te komen op 

welke wijze een efficiëntere inzet van materieel en mensen mogelijk is. We hebben toen 

afgesproken dat de kwaliteit van de dienstverlening wel op een acceptabel niveau moet 

blijven. Specifiek hebben we aangegeven dat hierbij onder andere gedacht moet worden aan 

het verlagen van het niveau van onderhoud van de wegen en openbare ruimte.  

In uw voorstellen zien we deze elementen ook terugkomen maar een efficiëntere inzet van 

materieel en mensen zien we niet of nauwelijks in uw bezuinigingsvoorstel. We realiseren ons 

dat het verlagen van het niveau van het groot onderhoud en het reguliere onderhoud van de 

wegen erg drastisch is. We zijn dan ook bang voor de consequenties. Het gemeentelijke 

wegennet zal de komende jaren geleidelijk achteruit gaan en zullen reparatie en/ of 

vernieuwing hogere kosten opleveren. Kortom het moet wel verantwoord zijn en veilig 

blijven. Het niveau mag wel van een 9 naar een 7 maar niet naar een 5!                 (5) 

 

De bezuiniging op het verlagen van het kwaliteitsniveau onderhoud groen vinden we ook vrij 

fors. Aangezien we via deze bezuiniging het tekort bij de Wezo volgend jaar weer net zo hard 

moeten bijpassen, stellen we voor niet te bezuinigen op het deel van groenonderhoud dat door 

de Wezo wordt verzorgd (30.000-40.000 euro). Het zal toch betaald moeten worden, of het nu 

rechts- of linksom gaat. (6) 
  

Programma 4 Economische zaken 

De gemeente Dalfsen maakt ondernemen mogelijk! Dat lijkt ons een mooie slagzin waarmee 

we naar buiten moeten treden. In de tekst schrijft u ook dat de gemeente een faciliterende rol 

heeft op economisch gebied. Dit is duidelijk voor iedereen. Ook in de recent vastgestelde 

structuurvisie komt dit tot uitdrukking en heeft de raad nadrukkelijk ruimte geboden aan het 

bedrijfsleven. 

Tijdens de recente bedrijvencontactavond, bleek hoezeer ondernemers in onze gemeente zich 

bezig houden met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaamheid en innovatie 

staan hoog in het vaandel, dat verheugt ons! Bedrijfsleven en overheid werken samen aan een 

duurzamere toekomst. Enkele voorbeelden willen we noemen: De ondernemersplatformen 

van Nieuwleusen, Dalfsen en Lemelerveld houden zich bezig met energiebesparing, in 

Oudleusen wordt gewerkt aan Energiezuinig+ in de Wiekelaar en Hoonhorst is het meest 

duurzame dorp van Overijssel. De gemeente Dalfsen heeft het gouden certificaat ontvangen 

voor het duurzame beheer van de openbare ruimte en is zelfs de eerste gemeente in Nederland 

die aan het duurzame beheer van de openbare ruimte, het duurzaam beheer van het eigen 

materieel heeft toegevoegd. 

Neem daarnaast alle investeringen in de agrarische sector op het gebied van duurzame 

landbouw. Het geheel maakt duidelijk dat MVO gemeengoed is geworden. Misschien kunt u 

stimuleren om de asbestsanering in de agrarische sector vergezeld te laten gaan van investeren 

in zonnecollectoren. (7) 
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De komst van de HEMA in Dalfsen heeft ons inziens bijgedragen tot verlevendiging van het 

straatbeeld. De donderdag markt is langzaam aan het uitbreiden, dat is een goede zaak. 

Tegelijk vragen we uw aandacht voor de markt in Nieuwleusen. Wij roepen u op hier een  

actief beleid te voeren en deze niet dood te laten bloeden. Inwoners en ondernemers hebben 

hier immers beiden profijt van. Eveneens verzoeken wij u aandacht te schenken aan de 

standplaatsen problematiek in Nieuwleusen Noord. Vooral de verkeersveiligheid rondom de 

school de Zaaier vereist uw aandacht. We vragen ons af of er misschien ook een weekmarkt 

zou kunnen komen aan de van Dedemstraat. De te realiseren weekmarkt zou kunnen beginnen 

door middel van bundeling van de nu al aanwezige standplaatsen. De voorzieningen voor de 

markt zijn al aanwezig. Dit lost het probleem van de tweejaarlijkse wisseling dan ook mooi 

op. Kan een commerciële partij hier misschien een rol in spelen? (8) 

 

Daarnaast kijken wij vol verwachting uit naar de vervolgstappen met betrekking tot het 

Kroonplein. Een goed opgezet Kroonplein zal zeker bijdragen aan een positieve ontwikkeling 

van het winkelcentrum in Lemelerveld. (9) 

 

Wij vinden een voortdurende inspanning om alle winkelgebieden in de gemeente 

aantrekkelijk te maken en te houden van belang, echter binnen redelijke financiële kaders.  

Zo hebben ook de winkels aan het van Bruggenplein nog steeds onze aandacht. De 

ondernemers zijn bereid te investeren. Wij vragen hierbij de gemeente faciliterend op te 

treden. (10) 

 

Dalfsen heeft samen met Ommen een gedateerd en achterhaald horecabeleid. Wij verzoeken 

het college te komen met een nota Horecabeleid. We zien daarin graag een visie voor de 

langere termijn (bijvoorbeeld 2025) vastgelegd. De regioadviseur van Horeca Nederland wil 

graag op advies van de horecaondernemers in Dalfsen professioneel helpen om een visie voor 

Dalfsen op te zetten. (11) 

 

Programma 5 Onderwijs 

Gezien de tegenstrijdigheid bij het bezuinigen op onderwijsbegeleiding en het inzetten op 

vroeg- en voorschoolse educatie om ontwikkelingsachterstanden te voorkomen stellen wij 

voor om de helft minder te bezuinigen op onderwijsbegeleiding. (12)  

Het onderzoek naar het leerlingenvervoer zal naar verwachting meer dan 10.000 euro 

opleveren dus de bezuinigingsopdracht voor dit programma wordt alsnog gehaald. Het 

resultaat zien we graag bij de voorjaarsnota 2011 tegemoet. 

 

Programma 6 Cultuur, sport en recreatie 

Wij zijn tegen het verhogen van de tarieven voor de gymnastieklokalen. De bezuiniging van 

7000 euro in uw voorstel betreft hier de locaties aan de Molendijk en Achter de Molen. Dit 

zijn juist de locaties met minder faciliteiten en achterstallig onderhoud. In Lemelerveld wordt 

het probleem vanzelf opgelost bij de ingebruikname van de nieuwe spelzaal. (13) 

 

De toeristenbelasting het komende jaar naar 75 eurocent conform het voorstel te verhogen 

heeft onze instemming. In overleg met de andere Vechtdalgemeentes zou tot een 

“Vechtdaltarief” gekomen moeten worden. Als we een gelijk tarief voor het hele Vechtdal 

kunnen realiseren zouden we graag een fonds instellen voor de promotie van het Vechtdal. 

Gemeentes kunnen hier dan naar rato uit putten. (14) 
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De meest in het oog springende wijziging betreffende de nota Kunst en Cultuur was het 

besluit om de hafabra opleiding via Muzerie per 1 september 2011 te beëindigen en de 

betreffende middelen toe te wijzen aan de hafabra muziekverenigingen. 

Dit is echter niet gewijzigd in deze begroting. Het is alleen een verschuiving van middelen per 

1 september 2011 die we hier graag vermeld zien. (15) Nogmaals geven we hier het signaal af 

dat het contract met de Muzerie tijdig opgezegd moet worden. 

 

Zoals al vaker aangegeven hebben wij het boek van de IJsselacademie uit. Wij zouden de 

subsidie aan de IJsselacademie dan ook graag willen beëindigen.  (16) 

 

Programma 7 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 

De invoering van de WMO in 2007 heeft grote veranderingen met zich meegebracht. Na een 

periode van gewenning is het nu tijd voor de doorontwikkeling van de WMO, de “kanteling”. 

We moeten afstappen van het claim denken en alle mogelijkheden verkennen om de 

problemen op te lossen. De gemeente en de cliënt moeten zich niet langer laten leiden door 

het aanbod, maar samen zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Natuurlijk moeten we wel 

blijven voldoen aan wettelijke normen en eisen. 

We staan nu voor bezuinigingen en in dat kader kunnen kantelen en bezuinigen misschien 

gecombineerd worden. We wachten daarom de notitie van het college af. 

 

Wij zijn het met het college eens dat er niet gekort moet gaan worden op de subsidies voor 

mantelzorgondersteuning, algemeen maatschappelijk werk, sociaal cultureel werk, jeugd- en 

jongerenwerk. De samenleving kan niet meer zonder deze vormen van ondersteuning en 

vrijwilligers.  

 

Voorzitter, wij spreken onze waardering uit voor de actie die is ondernomen om de mensen 

die op de wachtlijst voor de Werkvoorzieningschappen staan een (re-integratie) traject aan te 

bieden. Er wordt een extra financiering voorgesteld om bestaande trajecten door te laten gaan 

en om in beperkte mate nieuwe trajecten te kunnen aanbieden. Met name het aanbieden van 

een zinvolle dagbesteding aan jongeren die net van school komen is zeer belangrijk om het 

ritme vast te houden. Wij stellen voor om meer middelen in te zetten zodat in ieder geval tot 

en met 2013 het aantal mensen op de wachtlijst verminderd kan worden. Natuurlijk blijft onze 

wens uit het coalitieakkoord staan dat mensen geprikkeld moeten worden om zelf hun situatie 

te verbeteren. (17) 

 

Programma 8 Volkgezondheid en milieu 

Een goed handhavingsbeleid is en blijft voor ons belangrijk. Daarmee geven we duidelijkheid 

richting de burger. Om hier op te bezuinigen door minder toezicht en handhaving lijkt ons niet 

verantwoord. Wat ons betreft hoeft dit niet meegenomen te worden in de personele 

taakstelling.  

 

Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

In het raadsdocument “Samen kiezen samen doen” hebben we aangegeven dat het belangrijk 

is dat Dalfsen een eigen identiteit heeft. Zeker op het gebied van wonen. We hebben 

afgesproken dat we onderscheidende woonwijken willen ontwikkelen waar (beeld)kwaliteit 

en duurzaamheid prioriteit hebben. We spraken af dat er specifiek aandacht gegeven gaat 

worden aan wonen in combinatie met zorg zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 

blijven wonen. Het credo “inbreiding gaat voor uitbreiding” heeft al langer ons fiat en wij 

zullen dan ook bij alle toekomstige ontwikkelingen op dit gebied de vinger aan de pols 

houden.  

De in 2009 vastgelegde missie en visie 2020 (bij Uitstek Dalfsen) zal ook voor ons de 

komende jaren een leidraad op het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 

blijven. Uiteraard realiseren wij ons als geen ander dat er door de financieel economische 
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crisis op een aantal terreinen temporiserend opgetreden zal moeten worden waardoor er ook 

mogelijk een aantal ontwikkelingen op het terrein van de volkshuisvesting vertraging op 

zullen lopen. 

Desalniettemin zijn wij blij om te zien dat de gemeente in alle kernen op een adequate manier 

inspeelt op de in het raadsdocument aangegeven aspecten.  

 

Wij zijn tevreden met de plannen voor de N348 bij Lemelerveld, naast een verbetering van de 

veiligheid, is het ook een goede ontwikkeling voor het bedrijventerrein. Wel zijn we heel 

benieuwd naar de plannen voor het onderliggende wegennet. 

 

U gaat daarover in de slag met Plaatselijk Belang Lemelerveld en de Ondernemersvereniging. 

Wij vragen u te bezien of zowel ten noorden als ten zuiden van Lemelerveld een dubbele 

afslag gerealiseerd kan worden, om zo de ontsluiting van het achterland een kwaliteitsimpuls 

te geven. Ook voor toekomstige ontwikkelingen rond het Kroonplein zou dit volgens ons een 

nuttige investering zijn. In principe ontstaat er zo een soort rondweg om het dorp. (18) 

 

4.1 Bedrijfsvoering en 4.2 Personele taakstelling 

We zijn blij met de uitspraak van de ondernemingsraad dat er voldoende vertrouwen in de 

directie is. College, wat is uw visie op de ontwikkeling van de kwaliteit en het 

dienstverleningsniveau in de toekomst. Hoe staat het ambtelijk apparaat er per 2015 voor? 

Hoe ziet de organisatie er dan uit? (19) 

 

4.3 Algemene belastingmaatregelen 

In het coalitieakkoord hebben we afgesproken terughoudend te zijn met het verhogen van de 

OZB. Echter door een OZB verhoging door te voeren zullen we in 2014 voldoen aan de 

rijksnorm. Belangrijkste argument hierbij is dat we bij niet verhogen naar de rijksnorm een 

soort van strafkorting op de algemene uitkering gemeentefonds krijgen. 

In tegenstelling tot hetgeen in de begroting staat, daar staat nl. 7% voor het eerste jaar, (20) 

zullen we de eerste twee jaar 6% en het derde en vierde jaar 3% verhogen. 

Voor de burgers komt dit neer op een verhoging van een paar tientjes. Het lijkt ons goed om 

hier een voorbeeld te geven: Klopt het dat voor een huis met een WOZ waarde van 200.000 

euro de totale verhoging op 35 euro komt? ( 21) 

 

4.4. Kostendekkendheid  

We hebben het college in het coalitieakkoord gevraagd of de leges en tarieven kostendekkend 

gemaakt kunnen worden. Het bedrag dat echter voor de invalidenparkeerkaart voorgesteld 

wordt is in onze ogen veel te hoog. Op deze manier wordt “de patiënt twee keer uitgekleed”. 

Wij stellen voor om de kosten samen te delen en de helft in rekening te brengen bij “de 

klant”. De kaart kost dan 62 euro 50. Deze verhoging levert dan geen 14.000 maar 7000 euro 

op. (22) 

 

Voorstellen voor nieuw beleid 

Voorzitter, het is wel even bitter in de mond, maar daarmee houden we het hart gezond. 

Daarmee bedoelen we dat het wel even vervelend is om deze bezuinigingen door te voeren 

maar dat we daarmee onze gemeente gezond houden. 

Maar ……..we willen ook geen stilstand. Stilstand is immers achteruitgang en daarom hebben 

we als Gemeentebelangen onderstaande wensen om als gemeente Dalfsen te blijven 

ontwikkelen en het hart kloppend te houden. 

 

In de vorige raadsperiode heeft u als college toegezegd te willen onderzoeken of er 

mogelijkheden zijn voor parkeerplaatsen achter de Prinsenstraat. Bij de voorjaarsnota hebben 

we hier ook al naar verwezen. Bij deze verzoeken we het college met een nieuw centrumplan 

te komen voor de kern Dalfsen (23) 
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Tevens willen we geld beschikbaar stellen voor een haalbaarheidsonderzoek voor de 

Rechterensedijk. In samenwerking met de provincie en Pro Rail moet het mogelijk zijn tot 

een goed voorstel te komen voor deze weg. 

Gemeentebelangen stelt voor één richting via de huidige weg naar Dalfsen en één richting via 

een nieuwe weg langs de spoorlijn richting Rechteren. Hierdoor is het mogelijk om zowel de 

bomen langs de Rechterensedijk te handhaven als de veiligheid te vergroten. (24) 

 

We hebben kennisgenomen van de wensen van de Historische Kring t.a.v. huisvesting in het 

oude postkantoor in Dalfsen. In deze tijd van bezuinigen vinden we het niet verantwoord één 

vereniging "zomaar" te subsidiëren. Wel zijn we van mening dat het goed is om het oude 

postkantoor als pand voor de gemeenschap te behouden. Het lijkt ons beter om het oude 

postkantoor als gemeente zelf aan te kopen en te verhuren aan onder andere de Historische 

Kring. Middelen die vrijkomen uit de verkoop van het Beatrixgebouw kunnen hiervoor 

aangewend worden. (25) 

  

Bij de verdeling van de Wavingelden voor de grote projecten is gereserveerd voor de 

Trefkoele. Omdat we verwachten dat dit bij lange na niet genoeg zal zijn zien we graag 

voorstellen voor de Trefkoele tegemoet. Tevens verzoeken wij u hierbij ook de mogelijkheid 

voor een sporthal op sportpark Gerner mee te nemen. (26) 

 

Het Meersportenplein zien we graag gerealiseerd ten zuiden van de Gerner Es, langs de 

Rondweg. De skatebaan voor het gemeentehuis is ons nog steeds een doorn in het oog en zien 

we het liefst vandaag nog verdwijnen. (27) 

 

Er is geen jaar voorbij gegaan of wij als fractie van Gemeentebelangen hebben gepleit voor 

een definitieve locatie voor het evenemententerrein in Dalfsen. Nu we notabene in de krant 

moesten lezen dat er een locatie is gevonden hebben we toch onze twijfels. 

Op de eerste plaats is in deze buurt de laatste tijd al veel veranderd. Denk aan de bouw van 

het nieuwe gemeentehuis, de skatebaan met voetbalmuur en het toekomstige waterfront met 

alle perikelen waaronder: (verlaagd) parkeren op graskeien en de komst van een grote 

supermarkt met parkeergarage. Daarbij komt nog een waterbelevingspark en in de toekomst 

woningbouw op de locatie Kleine Veer. Tevens vinden we het jammer en financieel niet 

verantwoord dat een evenemententerrein op de locatie nabij het gemeentehuis alleen in de 

zomermaanden te gebruiken is. Wij dringen er op aan dat u een andere plek gaat zoeken. 

Bijvoorbeeld op Bellingeweer in combinatie met een skeeler-/ijsbaan, ten noorden van de 

Haersolteweg of in combinatie met sportpark Gerner. (28) 

 

Waterfront 

Onlangs is het pand van Annemoon aangekocht. Naar nu blijkt alleen voor 

eenrichtingsverkeer. Dit vinden wij geen goede zaak. De Molenstraat is niet geschikt voor 

vrachtwagens. We vinden deze aankoop alleen verantwoord als in- en uitgaande 

vrachtwagens langs de nieuwe route in- en uitrijden. (29) 

 

Op de met ( nummer) aangegeven onderdelen verwachten we een antwoord van het college. 

 

 

8 november 2010 

 

de fractie van Gemeentebelangen, 

Jos Ramaker, Peter Meijerink, Ruud van Leeuwen, Hans Ellenbroek, Hein Mekelenkamp, 

Herman Kleine Koerkamp en Inge Snijder 


